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        วนัที ่1 เมษายน 2565 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในรปูแบบผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1.   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564   
2.   One Report ประจ าปี 2564 พรอ้มงบการเงนิทีไ่ดต้รวจสอบแลว้ของบรษิทัส าหรบัปีบญัช ี 
     สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบ QR Code  
3.   รายนามและประวตัโิดยย่อของกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้  

          ด ารงต าแหน่งใหม ่
  4.   ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5.   ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
6.   รายนามและประวตัขิองผูส้อบบญัช ีและรายละเอยีดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 
7.   ประวตักิรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 
8.   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) 
9.   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ทีล่ะเอยีดชดัเจน) 
10.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (Custodian) 
11.  ขอ้ปฎบิตัสิ าหรบัการเขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
12.  แบบลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 21 

กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้มีตใิหจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทรท์ี ่25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดย
เป็นการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ซึง่มรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จดัส่ง
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2564 ได้มกีารบนัทกึไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จงึเหน็ควร
เสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 รบัรองรายงานการประชุม โดยมรีายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

การลงมต ิ วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2564 ไวใ้น 
One Report ปี 2564 แลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (QR Code) ทีไ่ดจ้ดัสง่
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 2 (QR Code) 

การลงมต ิ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ท าการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ เรยีบร้อยแล้วทัง้นี้ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 39 ซึง่ก าหนดให้
บรษิัทฯ จะต้องจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชเีพื่อเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทุกปี 

อน่ึง สรุปสาระส าคญัของงบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 
รายการส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564 (บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

สนิทรพัยร์วม 1,131,991,762 1,100,590,518 
หนี้สนิรวม 325,062,196 304,198,312 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 806,929,566 796,392,206 
รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 619,699,758 567,383,584 
รวมรายได ้ 627,668,814 581,313,687 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 4,762,773 (79,629) 
ก าไรต่อหุน้ 0.005 (0.000) 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
อนุมตัิงบการเงนิของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี รวมถึงได้รบัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการ
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
(QR Code) 

การลงมต ิ มตวิาระนี้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 และงดการ
จ่ายเงินปันผล 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล 1) ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั ก าหนดว่าบรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทุนส ารองตามกฎหมายจะมจี านวนไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ เน่ืองดว้ยปัจจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิทุนส ารอง
ครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้วบรษิทัฯ จงึไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารอง
เพิม่เตมิอกี 

2) บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ
ภายหลังจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้
ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร 

ดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 พจิารณา
แลว้เหน็ควรงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และมีความจ าเป็นที่ต้อง
บรหิารเงนิสดใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้ ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 
รายละเอียดการจา่ยปันผล รอบปีบญัชีส้ินสุด 

31 ธนัวาคม 2564 
รอบปีบญัชีส้ินสุด 
31 ธนัวาคม 2563 

1. ก าไร (ขาดทุน) สทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ (79,629) 49,905,209 
2. จ านวนหุน้ทีอ่อกและเสนอขายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 815,623,561 815,623,561 
3. รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ - 48,937,414 
4. อตัราการจ่ายปันผลเทยีบกบัก าไรสทุธ ิ 0.00% 98.06% 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิ
งดการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เข้าทุนส ารองของ
บรษิทัฯ เนื่องจากบรษิทัฯ มทีุนส ารองครบถ้วนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ และงดจ่ายเงนิปัน
ผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เนื่องจากบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งบรหิารกระแสเงนิสด 

การลงมต ิ         มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง 
                      ลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า ใน
การประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่น
หนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบัเลือกให้กลบัเข้ามาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่กไ็ด ้

ทัง้นี้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

กรรมการท่ีออกตามวาระ ประชมุคณะกรรมการ       
ปี 2564 

ประชมุคณะกรรมการชุดย่อย  
ปี 2564  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
นายปรยีม์น ป่ินสกุล 
ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

5/5 5/5 1/1 

นายชชัชยั ฉนัทจนิดา 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

5/5 5/5 - 

นายแมท่พั ต.สวุรรณ   
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

5/5 - - 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 แลว้ เหน็ว่ากรรมการผู้
ทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายปรยีม์น ป่ินสกุล 2) นายชชัชยั 
ฉันทจนิดา และ 3) นายแม่ทพั ต.สุวรรณ  เป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอให้
แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

ซึง่บุคคลทัง้ 3 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และ
กระบวนการสรรหา โดยพจิารณาแล้วเหน็ว่าว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด และ พ.ร .บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวขอ้ง และส าหรบัผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระกเ็ป็นผู้ที่มี
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คุณสมบตัิความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด
เท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) ตามทีป่รากฏ
ในเอกสารแนบ 3 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม รวมถงึมคีุณสมบตัิ
ความเป็นกรรมการอสิระครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ซึง่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ ขอ้มูลของบุคคลผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน มรีายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พจิารณากลัน่กรองคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 3 ท่าน ด้วยความรอบคอบระมดัระวงัแล้ว จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุม    
ผู้ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ให้กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

1. นายปรยีม์น ป่ินสกุล ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ /  

   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายชชัชยั ฉนัทจนิดา กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

3. นายแม่ทพั ต.สวุรรณ   กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

การลงมต ิ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง 
ลงคะแนน (ในการพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิทัฯ จะใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นรายบุคคล) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ  

 ประจ าปี 2565 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดว่า 
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา โดยอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราวๆไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไป
จนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และขนาดธุรกจิของบรษิทัฯ ภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่



   
 

6 
 

 

ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนไม่
เกนิ 1,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรปูค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส 

ต าแหน่ง รวมค่าตอบแทนกรรมการ  

ปี 2564 ท่ีเกิดขึน้จริง      

เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 

2565 ค่าตอบแทน 
(ปีท่ีเสนอ) 

ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 220,000 242,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 180,000 198,000 
กรรมการอสิระ 140,000 154,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 40,000 44,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั - - 
รวม 580,000 638,000 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 เป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท โดยใหจ้่ายในรูปค่า
เบี้ยประชุมรายไตรมาส ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสอืเชิญ
ประชุม 

การลงมต ิ มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด 
 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ   
                            ประจ าปี 2565 

ขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 ก าหนดใหท้ี่
ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ ทุก
รอบปีบญัชี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของบรษิัท 
ส านกังาน อวีาย จ ากดั ใหท้ าหน้าทีผู่ส้อบบญัชรีายปีและรายไตรมาสของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปี
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นผูท้ า
การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 6 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 
1) นางสาวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ/หรอื 
2) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 
3) นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 
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ทัง้นี้ การพจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัช ีประจ าปี 2565 ขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ได้พิจารณาคดัเลือกจากผู้สอบบญัชซีึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบญัชแีละขอบเขตการ
ด าเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัช ีซึง่ภายหลงัจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า บรษิทั ส านกังาน 
อวีาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและ
ค่าสอบบญัชทีีเ่สนอมคีวามเหมาะสม ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชทีัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ์
หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมถงึไม่มรีายใดเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
เกนิกว่า 7 ปี 

อน่ึง ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นของบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เขา้ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ แทนได ้
นอกจากนี้ เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวนเงนิไม่
เกนิ 1,760,000 บาท ไม่รวมบรษิัทย่อย ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็ (Out of pocket expenses)  

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 เปรยีบเทยีบกบัปี 2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี          

(Audit Fee) 
ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด             

31 ธนัวาคม 2564 
ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด             

31 ธนัวาคม 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,760,000 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2565 
อนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังานอวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปีและราย
ไตรมาสของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565  และก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,760,000 บาท ไม่รวมบรษิทัย่อย ค่าบรกิาร
อื่นๆ (Non-audit services) และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ (Out of pocket expenses) โดยก าหนดให้
ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทัฯ 

   1.  นางสาวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ/หรอื 
   2.  นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ           ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 
   3.  นางสาววสิสตุา จรยิธนากร     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 

การลงมต ิ มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง 
 ลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสารประกอบการประชุม ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่ 
http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting  เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว จงึขอเรยีนเชญิผู้ถอื
หุน้เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทรท์ี ่25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสค์รัง้นี้  โดยกรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึ่ง ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) รายละเอยีดปรากฎตามเอกสาร
แนบ 8-10 ตามล าดบั และเพื่อเป็นการรกัษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นกรณีทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตน ผูถ้อืหุน้สามารถ
มอบฉนัทะโดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ดงัมชีื่อและรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 
7 เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนผูถ้อืหุน้ได ้ 

ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืท่านผูถ้อืหุน้ไดโ้ปรดสง่หนังสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่18 เมษายน 2565 โดย
ส่งมาที่ “นักลงทุนสมัพันธ์” บริษัท อาฟเตอร์ ยู จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 หรอื สแกน/ถ่ายรปู มายงั Email: ir@afteryou.co.th  

 

        ขอแสดงความนบัถอื 

 

                                                                                            
 

                           (นายปรยีม์น ป่ินสกุล) 
                           ประธานคณะกรรมการ 
         บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 

http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting%20เป็น
mailto:ir@afteryou.co.th


 

 

Sensitivity: Internal 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 (E-AGM) 

เอกสารแนบ 1 ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่1)  
 

เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 หรอืแบบ 56-1 One Report พรอ้มงบการเงนิของบรษิทั
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบ QR Code 
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่2 และ 3)  
 

เอกสารแนบ 3 รายนามและประวตัยิ่อของกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งใหม ่
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่5) 
 

เอกสารแนบ 4 ขอ้บงัคบัของบรษิทัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

เอกสารแนบ 5 ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่6)  
 

เอกสารแนบ 6 รายนามและประวตัขิองผูส้อบบญัช ีและรายละเอยีดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่7) 
 

เอกสารแนบ 7 ประวตักิรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 
 

เอกสารแนบ 8 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป)  
 

เอกสารแนบ 9 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ทีล่ะเอยีดชดัเจน) 
 

เอกสารแนบ 10 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (Custodian) 
 

เอกสารแนบ 11 ระเบยีบและวธิกีารในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 
 

เอกสารแนบ 12 แบบลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 

บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่รายการเอกสารทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (E-AGM) 
บนเวบ็ไซด ์http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting   
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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษทั อาฟเตอร ์ยู จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

บรษิทั อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 (“ที่
ประชุม”) เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

เริม่การประชุม 

นางสาวจนัทนี ตันตสุรฤกษ์ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผู้ด าเนินการ
ประชุมกล่าวต้อนรบัผูถ้ือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะรวมถงึผู้เขา้ร่วมการประชุม และแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบถงึขอ้มูล
ทัว่ไปเกี่ยวกับจ านวนทุนจดทะเบยีนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธเิขา้ร่วมประชุม
สามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 10 มนีาคม 2564 กล่าวคอื บรษิัทฯ มทีุนจดทะเบยีนทัง้สิ้น 81,562,500 
บาท และมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 81,562,356.10 บาท เป็นหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้จ านวน 815,623,561 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสค์รัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการ
ประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมรวม 103 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้634,771,815 หุน้ หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 77.8266 ของหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ก าหนดใหต้อ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 
25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้รวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
บรษิทัฯ และทีป่รกึษาบรษิทัฯ ทีเ่ขา้ร่วมการประชุม ดงันี้  

กรรมการผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 

1. นายปรยีม์น ป่ินสกุล   ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายววิฒัน์ กนกวฒันาวรรณ รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กรรมการบรษิทัฯ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

4. ดร. ชชัชยั ฉนัทจนิดา กรรมการบรษิทัฯ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายแม่ทพั ต. สุวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ กรรมการบรษิทัฯ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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ผูบ้รหิารผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1.  นายทรงพล ทศันาเสถยีรกจิ   ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตักิาร 
2.  นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ 

3.  นางสาวชไมพร ตัง้กติตสุิวรรณ์  ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
1. คุณสุมาล ีรวีราบณัฑติ   หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัช ี 
2. คุณมณี รตันบรรณกจิ  หุน้ส่วนดา้นการสอบบญัช ี
3. คุณณฐันิช  เตชวรประเสรฐิ  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัช ี  

และ นางสาววสิสุตา ปลอดอ่อน ทีป่รกึษากฎหมาย 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารด าเนินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ 
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้  
เนื่องจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ดงันัน้ขอใหผู้ถ้อืหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุมลงคะแนน
เสยีงผ่านระบบ โดยการกดเลอืกการลงคะแนนทีข่ ึ้นในหน้าจอในแต่ละวาระ ภายหลงัจากทีป่ระธานแจง้ใหม้กีาร
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะม ีPop Up สอบถามอกีครัง้หนึ่งว่า ยนืยนั
การลงคะแนนหรอืไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยนืยนัการลงคะแนน ส าหรบัวาระแจง้เพื่อทราบ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะ
ไม่สามารถลงคะแนนได ้

▪ ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยใหน้ับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

▪ ผู้ถือหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ 

2. การนับคะแนนเสยีง   
▪ บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง มาหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยการลงมติในการประชุมครัง้นี้เป็นการลงมตแิบบ
เปิดเผย ไม่ใช่การลงมตแิบบลบั 

3. การลงมตใินวาระต่าง ๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
▪ การลงมตใินวาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7 จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
▪ การลงมตใินวาระที ่6 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  
▪ ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 35 (1) ก าหนดว่า “ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยใหน้ับหนึ่งหุน้เป็นเสยีงหนึ่ง ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด” ดงันัน้ ในการพจิารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ว่าเหน็
ดว้ยในวาระนัน้ ๆ หรอืไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” และ “ไม่เหน็ดว้ย” ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนเท่านัน้ โดยในกรณีผูถ้อืหุน้มกีารออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษิทัฯ จะไม่นับ
การออกเสยีงดงักล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสยีง 
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▪ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง
นัน้ไม่ถูกต้อง และไม่ถอืเป็นการลงคะแนนของผูถ้ือหุน้ หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออก
เสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน ผู้รบัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร ยกเวน้วาระที ่5 กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี
พเิศษในวาระนี้ จะงดออกเสยีง 

4. การซกัถามและแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ 
▪ ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมทีต่อ้งการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็กรุณาส่งค าถาม
ในวาระนัน้ๆ โดยในขณะทีพ่จิารณาวาระนัน้ๆอยู่  

▪ ทัง้นี้ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถแสดงความคดิเห็นผ่านภาพและเสยีง ไดโ้ดยท าตามขัน้ตอนปฏบิตัติามคู่มือที่ได้
ส่งไปใหทุ้กท่านแล้วตาม email ทีท่่านไดล้งทะเบยีนไว ้และก่อนทีท่่านจะถามค าถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
ขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รบัมอบฉันทะ เพิม่เตมิดว้ยชื่อและนามสกุลของผู้
มอบฉนัทะ ใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทุกครัง้ 

จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้รยีนเชญิ นายปรยีม์น ป่ินสกุล ประธานกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในที่
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่าวาระนี้ เป็นการพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเมื่อวนัที ่19 มถิุนายน 2563  และบรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงาน
ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัประชุมผูถ้อืหุน้ และไดน้ าขึน้
บนเวบ็ไซดข์องบรษิทั เพื่อเปิดเผยแก่ผูถ้อืหุน้และนักลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฎว่าไม่มผีูใ้ดคดัคา้น
หรอืขอแก้ไข โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1  ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุม คณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่19 มถิุนายน 2563 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งไดป้ระชุม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 627,486,415 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 7,606,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายแม่ทพั ต.สุวรรณ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2563 ต่อทีป่ระชุม และประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าบรษิทัฯ 
ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 
2563 ในรปูแบบ QR Code ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ โดยมรีายละเอยีด
ปรากฎตามเอกสารแนบ 2  

ทัง้นี้ นายแม่ทพั ต.สุวรรณ ไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2563 
โดยสรุปดงันี้ 

▪ ขยายสาขาโดยเปิดอาฟเตอร ์ย ูสาขาใหม่ในกรุงเทพฯ 4 สาขา ไดแ้ก่ สาขา MRT จตุจกัร, 
เซน แอท เซน็ทรลัเวลิด,์ สามย่านมติรทาวน์ และแพลตตนิัม่ 

▪ ขยายสาขาร้านกาแฟมกิก้า โดยเปิดสาขาเพิม่รวม 44 สาขา แบ่งเป็นสาขาทีด่ าเนินการ
โดยกลุ่มบรษิทัฯ เอง จ านวน 12 สาขา และสาขาแฟรนไชส ์จ านวน 32 สาขา 

▪ ปิดรา้นอาฟเตอร์ ย ูทุเรยีน ทีส่ยามพารากอน เนื่องจากหมดสญัญาเช่าพืน้ที ่และทางผูใ้ห้
เช่ามกีารปรบัปรุงพืน้ทีใ่หม่ 

▪ เพิม่โมเดลธุรกจิใหม่ โดยแบ่งพืน้ทีภ่ายในรา้นเป็นมุมส าหรบัจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค
เพื่อซื้อ กลบับ้าน โดยมทีัง้สนิค้าที่ผลติโดยบรษิทัฯ เอง และสนิค้าที่ฝากขายในชื่อ อาฟ
เตอร ์ย ูมารเ์กต็เพลส 

▪ ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 บริษัทฯ ได้มีการลดต้นทุนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
เจรจาปรบัพื้นทีเ่ช่าในทุกสาขา ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ  นอกจากนี้บรษิทัฯ 
ยงัไดม้กีารคดิคน้พฒันาสนิคา้ใหม่ๆ โดยเน้นกลุ่มทีเ่หมาะกบัการซื้อกลบับา้น รวมถงึสรา้ง
พนัธมติรในการร่วมออกสนิคา้ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกีย่วกบัวาระน้ี ซึง่มผีูถ้อืหุน้ขอสอบถามขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัวาระน้ี ดงันี้  

คุณกรกช กุลนิต ิ   ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามในเรื่อ ง
ดงัต่อไปนี้ 

1. สนิคา้ทีน่ ามาขายในอาฟเตอร ์ย ูมารเ์กต็เพลส ทางบรษิทัฯ มกีารคดิรายได้
ในตวัผลติภณัฑท์ีไ่ม่ใช่ของตนเองอย่างไร 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – สนิคา้ทีน่ ามาวางขายในอาฟเตอร ์ย ูมารเ์กต็เพลส นัน้ 
จะคิดรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์ GP ตามมาตรฐานการฝากขายสินค้าตามปกติ 
เพื่อน ามาใชจ้่ายเป็นค่าด าเนินการ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบรหิารจดัการ ไม่ต่างจาก
ระบบการฝากขายทัว่ไป 
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2. สาขาแรกทีจ่ะเปิดทีฮ่่องกงยงัเป็นไปตามแผนในกลางปี 2564 นี้หรอืไม่ และ
สิน้ปี 2564 จะสามารถเปิดไดก้ีส่าขา 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – กรณีทีไ่ม่มสีถานการณ์ เช่น หา้มเดนิทางขา้มประเทศ 
สาขาแรกทีฮ่่องกงจะเปิดแบบเตม็รปูแบบประมาณไตรมาส 3 ส่วนสาขาต่อไป
ตอ้งรอดสูถานการณ์ในฮ่องกงว่าสภาพเศรษฐกจิเป็นอย่างไร 

คุณธรีภทัร นิคมานนท ์   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง ไดเ้สนอความคดิเหน็
เกีย่วกบัรา้นกาแฟมกิกา้ว่ารสชาตเิครื่องดื่มของสาขาทีเ่ปิดหลงัๆ ไม่อร่อยเท่า
สาขาแรกๆ ทีเ่ปิด อาจจะเนื่องจากพนักงานขายมกัถามลูกคา้ว่ารบัหวานน้อย
หรือไม่ ซึ่งเป็นการชี้น าให้ลูกค้าตอบรับ ท าให้รสชาติเปลี่ยนไปไม่อร่อย
เท่าทีค่วร นอกจากนี้ บางเครื่องดื่มถูกออกแบบมาใหด้ื่มจากแกว้โดยไม่ตอ้งใช้
หลอด เมื่อพนักงานขายใส่หลอดให้ลูกค้าเลย ท าให้รสชาติและกลิน่ที่ลูกค้า
รบัรูเ้ปลีย่นไป   

    นางสาวกุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ – กรณีทีห่ลายสาขาถามค าถามเรื่องหวาน
น้อยเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ ซึง่ลูกคา้อาจจะแจง้เป็นหวานปกตไิด ้กรณีการให้
หลอด เดมิไม่ไดใ้หแ้ต่จะวางไวเ้ป็นทางเลอืกใหลู้กคา้ แต่เมื่อเกดิสถานการณ์
โควดิ ลูกคา้ส่วนใหญ่ขอหลอด ทางบรษิทัฯ จงึใหห้ลอดกบัลูกคา้เลย บรษิทัฯ 
จะน าความคดิเหน็ไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงต่อไป 

คุณฆนัท เกษมสตัย ์   ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า
ยอดขายมกิกา้ไดต้ามเป้าหรอืไม่ ตอนนี้ขายไดว้นัละกีแ่กว้ต่อสาขา   

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ร้านมกิก้าเปิดมาก่อนช่วงโควดิไม่นาน และเมื่อเปิด
แล้วก็ยังอยู่ในช่วงโควิดมาโดยตลอด ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคืออาคาร
ส านักงานทัง้ราชการและเอกชน ซึ่งในสถานการณ์โควิดมีการ work from 
home เป็นระยะ ท าให้ยอดขายไม่คงที่  และเพิ่งอยู่ ในช่วงระยะเริ่มต้น 
เป้าหมายของรา้นมกิกา้คอื 100 – 200 แก้วต่อวนั ซึ่งมทีัง้สาขาทีท่ าไดแ้ละท า
ไม่ได ้เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบนัยงัคงมคีวามไม่แน่นอน จงึตอ้งรอดอูกีระยะ   

จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้น าเสนองบ
การเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

นายมลิล์ กนกวฒันาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ 
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้่านการใหค้วามเหน็จากผูส้อบบญัชแีล้ว และ
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ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขต่องบการเงนิของบรษิทัฯ ซึง่ในงบการเงนิดงักล่าวมี
สาระส าคญัโดยสรุปไดด้งันี้ 

รายการส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 (บาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
สนิทรพัยร์วม 1,303,219,982 1,282,472,614 
หนี้สนิรวม 452,517,507 437,065,097 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 850,702,475 845,407,517 
รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 767,937,916 745,510,960 
รวมรายได ้ 773,437,818 753,889,615 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 53,882,344 48,343,796 
ก าไรต่อหุน้ 0.07 0.06 

นอกจากนี้ นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่
พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติม) (“พ.ร.บ.บรษิัท
มหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 39 ซึ่งก าหนดใหบ้รษิทัต้องจดัท างบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัช ีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของทุกปี จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
การอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยงบการเงนิดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจาก
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีด
ดงันี้  

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั ก าหนดว่าบรษิทัฯ 
ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทุนส ารองตามกฎหมายจะมี
จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้ เนื่องดว้ยปัจจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิทุน
ส ารองครบตามทีก่ฎหมายก าหนดแล้วบรษิทัฯ จงึไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารอง
เพิม่เตมิอกี 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธภิายหลงั
จากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ เห็นสมควร ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2564 พจิารณาแล้วเหน็ควรจดัสรรผลก าไรจากการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงนิปันผลประจ าปี
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิปันผลรวมทัง้สิ้น 48,937,413.66 
บาท ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะจ่ายเงนิปันผลตาม
รายละเอยีดดงักล่าวขา้งต้นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่ชีื่อปรากฏตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล ณ 
วนัที ่10 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 

ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

1) พจิารณาอนุมตัิงดการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เขา้ทุนส ารองของบรษิัทฯ เนื่องจากบรษิัทฯ มทีุนส ารองครบ
ตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

2) พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เพื่อจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 98.06 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะของกิจการ ซึ่งคิดเป็นเงินปันผลรวม
ทัง้สิน้ 48,937,413.66 บาท 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารงดจดัสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบ
ปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผล 
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิปันผลรวม
ทัง้สิ้น 48,937,413.66 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้กใ็หก้รรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนทีใ่กลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่
ออกตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้ 
 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบรษิัท มกีรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงันี้ 

1) นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2) นางสาวกุลพชัร ์กนกวฒันาวรรณ  กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
3) นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ    กรรมการ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละเพื่อความโปร่งใส 
ขอเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีค่รบวาระตามรายชื่อขา้งต้น ซึ่งเป็นผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในวาระนี้ออก
จากหอ้งประชุมจนกว่าวาระนี้จะพจิารณาเสรจ็สิน้  
 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
 

ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการผูท้ีต่้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยมรีายละเอยีดและ
ประวตัขิองกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 
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ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. อนุมตักิารแต่งตัง้ นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระ 
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

2. อนุมตัิการแต่งตัง้ นางสาวกุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ 
ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

3. อนุมตักิารแต่งตัง้ นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ ต่อไปอกี
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

                 หลงัจากน้ี ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชญิกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ทีป่ระชุม 
 
 



 
 

 

1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-318-4488 แฟกซ์ 02-318-1022 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ประจ าปี 
2564 
ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายงานต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชุดย่อยของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 ว่า ตาม
มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดว่า กรรมการมสีทิธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่นตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีติ
เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยพจิารณากลัน่กรองอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมประการ
ต่างๆ กล่าวคอื ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และขนาดธุรกิจของบรษิทัฯ ภาระหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนไม่เกนิ 1,000,000 บาท โดย
ใหจ้่ายในรปูค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2564 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2563 

อตัราค่าเบีย้
ประชุม 

บาท/คน/ไตร
มาส 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(ปีทีเ่สนอ) 

อตัราค่าเบีย้
ประชุม 

บาท/คน/ไตร
มาส 

ค่าเบีย้
ประชุม 

 (ทีเ่กดิขึน้
จรงิ) 

ประธานกรรมการบรษิทั และ
กรรมการอสิระ 

55,000 220,000 55,000 220,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ 

45,000 180,000 45,000 180,000 

กรรมการอสิระ 35,000 140,000 35,000 140,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของ
บรษิทั 

10,000 40,000 10,000 40,000 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของ
บรษิทั 

- - - - 

รวม  580,000  580,000 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2564 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

หมายเหตุ  (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 
2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุมในวาระนี้ 

นายพเิชษฐ ภีมะโยธนิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั ที่
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ทุกปีนัน้ ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน 
อีวาย จ ากัด (“ส านักงาน อีวาย”)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีีม่รีายนามขา้งต้น ไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหส้ านักงาน อวีาย แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นของส านักงาน อวีาย เขา้ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัแทนได ้

 1) นางสาวมณี รตันบรรณกจิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ/หรอื 
2) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 
3) นางสาววสิสุตา จรยิธนากร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 

ทัง้นี้ การพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564 ขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
ถงึคุณสมบตั ิประสบการณ์การท างานและค่าสอบบญัชโีดยเห็นว่าส านักงาน อวีาย เป็นส านักงาน
สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน
ดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และไม่มผีูส้อบบญัชรีายใดที่
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเกนิ 7 ปี รวมทัง้ค่าสอบบญัชทีีเ่สนอกม็คีวามสมเหตุสมผลกบัภาระงาน
ของผูส้อบบญัช ี
ดงันัน้ ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
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1,710,000 บาท ไม่รวมบรษิัทย่อย ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
(Out of pocket expenses) 

                 ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัช ี         
(Audit Fee) 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด             
31 ธนัวาคม 2563 

ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด             
31 ธนัวาคม 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 
ค่าสอบบญัชขีอง
บรษิทัฯ 

จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมแสดงความคดิเห็นและสอบถามขอ้มูลรายละเอยีดที่
เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียด เกี่ยวกับวาระนี้ 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดตามที่
เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

เหน็ดว้ย 635,092,816 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ   (1) การลงมตใินวาระนี้ ไม่มบีตัรเสยี 
(2) การลงมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ใน
หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ได้พจิารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดง
ความคดิเหน็และซกัถามค าถาม โดยสรุปไดด้งันี้  

คุณจกัรกฤษณ์ พึง่ตวั   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเองไดส้อบถามถงึกระแส
ความตอ้งการเปิดรา้นมกิกา้ว่าเป็นอย่างไร และผูบ้รหิารมคีวามมัน่ใจมากน้อย
แค่ไหนที่จะเปิดเพิ่มอีก 100 สาขาในปี 2564 นี้ และขอทราบจ านวนร้านที่
อนุมตัแิลว้ว่ามจี านวนเท่าไร 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – กระแสตอบรบัในความต้องการเป็นแฟรนไชส์ร้าน
กาแฟมกิก้าถือว่าดอีย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควดิหลาย
ท่านเริ่มมองหาธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หรือต้องการเป็น
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เจ้าของร้านกาแฟ ได้ให้ความสนใจกับโมเดลแฟรนไชส์มิกก้าเป็นอย่างดี  
จ านวนสาขาที่อนุมตัิแล้วในปัจจุบนัมมีากกว่า 30 สาขา โดยบางส่วนเปิดไป
บ้างแล้ว บางส่วนเซน็สญัญาแล้ว และบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ถ้าไม่มี
วกิฤตรุนแรงทีท่ าใหก้ารด าเนินงานตอ้งหยุดชะงกั บรษิทัฯ มัน่ใจว่าจะสามารถ
เปิดสาขาเพิม่ไดถ้งึ 100 สาขาในปีนี้ตามแผนทีว่างไว ้

คุณพะเนียง พงษธา   ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

1. หลงัจากการเปิดมกิกา้ไป เหน็ถงึโอกาส หรอืจะมกีารเปลีย่นแปลงอะไรจาก
เป้าทีเ่คยตัง้ไวห้รอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – เป้าส าหรบัมกิก้ายงัไม่เปลี่ยน เนื่องจากในการสรา้ง
แบรนด์นี้ขี้นมา บรษิัทฯ มองว่าเป็นสนิคา้ที่สามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคไดทุ้กคน 
สามารถดื่มไดทุ้กวนั และเปิดไดห้ลากหลายพืน้ที ่จงึยงัคงด าเนินงานตามแผน
ที่วางไว้ ซึ่งอาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเมื่อเริ่มเปิดสาขาในต่างจังหวัด 
เนื่องจากแบรนด์มกิก้าน าเสนอในส่วนของไลฟ์สไตล์และความเป็นเอกลกัษณ์
ของแบรนดท์ีน่อกเหนือไปจากตวัเครื่องดื่มทีเ่ป็นกาแฟ 

2. สอบถามเกี่ยวกบัอาฟเตอร์ ยู มาร์เกต็เพลส ว่าสามารถชดเชยกบัรายไดท้ี่
หายไปไดห้รอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ปัจจุบนัไดเ้ปิดอาฟเตอร์ ยู มาร์เกต็เพลสไป 10 กว่า
สาขา การท ามาร์เกต็เพลสแต่ละทีช่ดเชยกบัจ านวนโต๊ะทีห่ายไปประมาณ 2 - 
3 โต๊ะเป็นอย่างมาก ในบางสาขาจงึอาจไม่สามารถชดเชยรายไดท้ี่หายไปได้
ทัง้หมด แต่สามารถช่วยเพิม่ยอดขายส าหรบัลูกคา้ระหว่างทีร่ออาหารในร้าน  
หรอืลูกคา้ทีเ่ดนิผ่านรา้นแต่ไม่ไดต้ัง้ใจเขา้มานัง่รบัประทานในรา้นกส็ามารถซื้อ
สนิค้ากลบัได้ ซึ่งรายได้จากมาร์เก็ตเพลสอย่างน้อยจะชดเชยกบัรายได้ของ
จ านวนโต๊ะที่หายไป นอกจากนี้ สนิค้าซื้อกลบับ้านของบรษิทัฯ ที่เดมิวางอยู่
กระจายกนัตามชัน้วางหรอืตู้แช่ เมื่อมมีาร์เกต็เพลสกท็ าใหส้นิคา้กลุ่มนี้ขายดี
ขึ้น เนื่องจากบรรยากาศการซื้อน่าสนใจมากขึ้น ภาพรวมจึงถือว่ามาร์เก็ต
เพลสเป็นที่น่าพอใจ และบริษัทฯ จะยงัคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้และจะ
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้  สินค้าในมาร์เก็ตเพลสจะมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ในระยะยาวบริษัทฯ เชื่อว่าโมเดลมาร์เก็ต
เพลสจะส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถ
กระจายสินค้าที่หลากหลาย ได้ทดลองสินค้าใหม่ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
ต่างๆ เพื่อน ามาพฒันางานต่อไป 

คุณสุพรีณฐั กววีจัน์   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง ได้ขอใหท้างบรษิทัฯ 
update สนิคา้ใหม่ของอาฟเตอร ์ย ู     
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    นางสาวกุลพชัร์ กนกวฒันาวรรณ – ตัง้แต่เกดิสถานการณ์โควดิ บรษิทัฯ มอง
ว่าควรมกีารออกสนิคา้ที่สามารถรบัประทานทีบ่้านใหเ้ยอะขึน้ เนื่องจากก่อน
หน้านี้สินค้าใหม่ส่วนมากเป็นการรบัประทานที่ร้าน พอมีโควิดบริษัทฯ จึง
ปรบัตวัโดยพฒันาสนิคา้ทีส่ามารถน าไปผสมต่อหรอืสามารถรบัประทานไดเ้ลย
ที่บ้าน โดยรสชาตใิกล้เคยีงกบัที่ร้าน ซึ่งตัง้แต่ช่วงปีทีแ่ล้วจนถึงโควดิระลอก
สามนี้ บริษัทฯ มีสินค้าซื้อกลบับ้านออกมาโดยตลอด เช่น ขนมปังรสชาติ
ต่างๆ แป้งแพนเคก้ เครื่องดื่มบรรจุขวดต่างๆ  ซึ่งเมื่อมมีาร์เกต็เพลสกท็ าให้
บรษิัทฯ มพีื้นที่โชว์สนิค้าได้มากขึน้ นอกจากนี้ ยงัมสีนิค้าทีท่ าร่วมกบัผูข้าย
ขนมอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น ขนมโจบานอฟฟ่ี พีนัทบัตเตอร์บราวนี่ ในปีนี้ 
บรษิัทฯ ได้เริม่กลบัมาออกสนิค้าส าหรบัรบัประทานในร้าน โดยเริม่จากกลุ่ม
เมนูน ้าแขง็ไส ไดแ้ก่ มะยงชดิ แตงไทย ซึง่เป็นเมนูใหม่ มะม่วงน ้าปลาหวาน  

คุณสทิธชิยั กจิไพศาลศกัดิ ์   ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า
 จากสถานการณ์โควิดปัจจุบนั ทางบริษัทฯ คิดว่าการปรบัตัวของบริษัทนัน้
เพยีงพอต่อการรบัแรงกระแทกไดห้รอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ในปีทีแ่ล้ว ยอดขายของบรษิทัฯ ลดลงเนื่องจากไม่มี
รายไดจ้ากนักท่องเทีย่วต่างประเทศ และในส่วนของยอดขายในประเทศกไ็ดร้บั
ผลกระทบจากการ lock down การเว้นระยะห่างทางสงัคม และการชะลอตวั
ทางเศรษฐกจิ บรษิทัฯ มมีาตรการลดค่าใชจ้่ายทุกอย่างเท่าทีส่ามารถท าได ้ซึง่
บรษิัทฯ ก็สามารถประคบัประคองมาได้และท าก าไรได้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากความช่วยเหลอืของทุกฝ่าย ทัง้ผูใ้หเ้ช่าพืน้ที ่พนักงาน ผูข้ายสนิคา้ เพื่อให้
สถานการณ์ผ่านไป แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั บรษิทัฯ มองว่ายากกว่าปีทีแ่ล้ว 
เนื่องจากสถานการณ์รุนแรงกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงพยายาม
ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ทัง้นโยบายการลด
ตน้ทุน การปรบัแผนต่างๆ เช่น การขายผ่าน outlet ย่อยๆ ซึง่คล่องตวักว่าการ
เปิดสาขาใหม่ ออกสนิคา้ซื้อกลบับา้น การใชแ้อปพลิเคชนั การขยายรา้นมกิก้า 
การเดนิงานต่างประเทศ  

คุณวฑิรูย ์งามเมฆฉาย   ผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจาก
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ทางผู้บริหารแจ้งว่าก าลงัมกีารเตรยีมตวั
สร้างแบรนด์ใหม่ แบรนด์ใหม่ดังกล่าวจะมี Business model ในลักษณะที่
เหมือนหรือคล้ายกับที่อาฟเตอร์ ยู ก าลังท าอยู่  หรือว่าจะมีการท าเป็น 
Business model ใหม่ไปเลย และทางบริษัทฯ มีแผนเติบโตแบบ inorganic 
เช่น M&A บา้งหรอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – บรษิัทฯ อยู่ในขัน้ตอนการพฒันาแบรนด์ใหม่ในปีนี้ 
โดยเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่งเป็นความถนัดของบริษัทฯ และจะเปิดเผย
ขอ้มูลเพิม่เติมเมื่อมคีวามคบืหน้ามากขึน้ ส่วนการท า M&A บรษิัทฯ มองหา



 
 

 

1319/9 ซอยพฒันาการ 25 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร 02-318-4488 แฟกซ์ 02-318-1022 

โอกาสในการท า M&A มาโดยตลอด แต่ยังไม่พบบริษัทที่คิดว่าสามารถ
สนับสนุนการท างานของบรษิทัฯ ได้จรงิ ซึ่งถ้ามธีุรกิจทีน่่าสนใจหรอืสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทัฯ ได ้บรษิทัฯ กพ็รอ้มทีจ่ะพจิารณาการท า 
M&A  

คุณพะเนียง พงษธา   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเองไดแ้สดงความคดิเหน็ 
    และสอบถามในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

1. ขอบคุณและเป็นก าลงัใจใหก้บัทมีอาฟเตอร์ ยู และผูบ้รหิารทุกท่าน โดยที่
ผ่านมาได้เห็นความพยายามของบริษัทฯ ในการมี Business model ใหม่ๆ 
การจดัสรรพืน้ทีร่า้นใหด้ทีีสุ่ด การเริม่ท าแบรนดม์กิกา้ การท าอาฟเตอร ์ย ูมาร์
เกต็เพลส หรอืการออกสนิคา้ใหม่ๆ ร่วมกบัคนอื่น  

2. ถามเรื่อง After You Application ว่ามผีลดอีะไรบ้าง และสามารถช่วยเพิม่
ผลประกอบการอย่างไรบา้ง ม ีfunction อะไรทีน่่าสนใจบา้ง 

    นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ – ส าหรบั function ของ After You Application ใน
หน้าแรกจะเป็นการ update ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงเมนูใหม่ๆ และจะ
พฒันาใหม้ลีกัษณะคล้าย Instagram คอืสามารถลงวดีโีอได ้มกีารกด like กด 
share ต่อมาเป็นรายละเอยีดเกี่ยวกบัสาขาเพื่อใหลู้กคา้ทราบว่ามสีาขาที่ไหน
บ้าง จ านวนควิแต่ละสาขาเพื่อให้ลูกค้าสามารถไปทีอ่ื่นระหว่างรอควิได้ และ
รายละเอียดเกี่ยวกบัแผนทีส่าขา โดยในอนาคต บรษิัทฯ วางแผนว่าจะมกีาร
เพิม่เกีย่วกบัโปรโมชัน่และการตลาดต่างๆ ซึง่อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละสาขา  

    ในส่วนของ function delivery จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นลกัษณะ 
delivery แบบเดยีวกบั Grab และ Lineman ในการส่งสนิคา้ถึงบ้าน ในขณะที่
ส่วนที่ 2 เป็นการส่งแบบ EMS ส าหรบัลูกค้าต่างจงัหวดั โดยใช้เวลาการส่ง
สนิค้าประมาณ 3 - 7 วนัแล้วแต่พื้นที่ ใน function delivery สามารถบอกค่า
ขนส่งก่อนได้โดยที่ลูกค้ายงัไม่ต้องเลือกสินค้า และในอนาคต บริษัทฯ จะ
ปรบัปรุง application ใหลู้กคา้สามารถคน้หาไดว้่าสนิคา้ทีต่อ้งการมขีายทีส่าขา
ไหนบา้ง  

    นอกจากนี้ ยังมี function การสัง่สินค้าล่วงหน้า (pre-order) ส าหรับการใช้
บรกิารทีส่าขา โดยม ี2 ส่วน ส่วนแรกลูกคา้เลอืกสนิคา้ จ่ายเงนิ และเลอืกว่าจะ
ไปรบัสนิคา้ทีส่าขาและเวลาไหน ส่วนทีส่อง ลูกคา้เลอืกเมนูสนิคา้ไว้ก่อนโดย
ยงัไม่จ่ายช าระค่าสนิคา้ และไปสแกนจ่ายเงนิทีแ่คชเชยีร ์เพื่อลดระยะเวลาทีใ่ช้
ในการเลอืกสนิค้าทีห่น้าแคชเชยีร์ลง กรณีลูกคา้ทีต่้องการซื้อสนิคา้แบบกลบั
บา้นสามารถเลอืกสนิคา้ไวก้่อนและไปจ่ายเงนิทีแ่คชเชยีรไ์ดเ้ลย 
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    ในส่วนของ Wallet และ Royalty program ลูกคา้สามารถน าคะแนน (point) มา
แลกเป็นส่วนลดหรอืของรางวลั และบรษิทัฯ ยงัสามารถน าประวตักิารใชจ้่าย
ของลูกคา้มาเป็นขอ้มลูในการพฒันา function ต่างๆ ในอนาคต 

คุณสทิธชิยั กจิไพศาลศกัดิ ์   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง ขอสอบถามดงันี้ 

1. ขอทราบความคบืหน้าในการขยายตลาดไปยงัประเทศจนี 

นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – บริษัทฯ มีผู้สนใจติดต่อเข้ามาเป็นระยะ และมีนัก
ลงทุนกลุ่มหนึ่งที่บริษัทฯ คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะให้สิทธิแฟรนไชส์ใน
มณฑลของนักลงทุนกลุ่มนี้ เนื่องจากมคีวามสนใจทีต่รงกนั และอยู่ในขัน้ตอน
การร่างสญัญาเพื่อน ามาคุยกนัต่อไป ซึ่งบรษิทัฯ คาดว่าจะจบขัน้ตอนเกีย่วกบั
สญัญาในไตรมาส 3 หรอือย่างชา้ภายในปีนี้  

2. ก่อนหน้านี้มขีา่วความร่วมมอืกบั OR มคีวามเป็นไปไดห้รอืไม่  

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – บรษิทัฯ มกีารคุยกบั partner หลายรายอย่างต่อเน่ือง 
ซึง่กรณี OR เคยคุยเกีย่วกบัสนิคา้ทีจ่ะซื้อขายกนั ยงัไม่ไดม้กีารตกลงอะไร   

คุณจกัรกฤษณ์ พึง่ตวั   ผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเองไดส้อบถามว่าบรษิทัฯ 
ไดพ้จิารณาถงึการไปเปิดสาขาทีจุ่ดชารจ์ EV บา้งหรอืไม่ 

    นายแม่ทพั ต.สุวรรณ – ในกรณีทีจุ่ดชาร์จ EV อยู่ในสถานีเตมิน ้ามนั บรษิทัฯ 
มองว่าปัจจุบันสถานีเติมน ้ ามันต่างๆ พยายามพัฒนาตัวเองในเรื่องของ
ภาพลกัษณ์ การบรกิาร ความหลากหลาย มรี้านค้าปลกีหลากหลายในสถานี 
ซึ่งในอนาคตถ้าสถานีต่างๆ พฒันาขึน้มาจนตอบโจทย์บรษิทัฯ ในการมสีาขา
ในสถานี้นัน้ได ้บรษิทัฯ กส็นใจทีจ่ะมสีาขาในสถานีนัน้ๆ  

เมื่อไม่มคี าถามใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุมและปิดการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.  

 

ลงชื่อ ..................................... 

             (นายปรยีม์น ป่ินสกุล) 
                        ประธานทีป่ระชุม 

 
 
ลงชื่อ ........................................... 
       (นายมลิล ์กนกวฒันาวรรณ) 
     กรรมการและเลขานุการบรษิทั 
       ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

Pattida.Yoo
Stamp

Pattida.Yoo
Stamp
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รายงานคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 (แบบ

แสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2564 หรือแบบ 56-1 One Report) ของบริษทั 

และ 

งบการเงินของบริษทัส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2564 

ในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส ์หรือ QR Code 
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รายนามและประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 1/3 

 
 

 
 

การศึกษา - ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยั ดทีรอยซป์ระเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั ดทีรอยซป์ระเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  Directors Certification Program (DCP) 

 Audit Committee Program (ACP) 

 Monitoring Fraud Management (MFM) 

 Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 

 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 

 Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) 
 

ประสบการณ์การท างาน  

2558 – ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2560 – ปัจจุบนั 

 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2558 – 2560 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 

บจ. อมิแพค อเิลคตรอนส ์สยาม (ธุรกจิพลงังาน) 

2554 – 2558 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ  
บมจ. จเีอม็เอม็ แกรมมี ่(ธุรกจิสือ่) 

ช่ือ - สกลุ นาย ปรยีม์น ป่ินสกุล 

ต าแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อาย ุ 66 ปี 

สญัชาติ ไทย 

จ านวนปีท่ีเป็น
กรรมการ 

2 ปี 11 เดอืน  
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการล่าสดุ 29 เมษายน 2562) 
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2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เจเอเอส แอสเซท็ (ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย)์  

 

รายนามและประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 2/3 

 

   
 

การศึกษา - ปรญิญาเอก ปรชัญา (การเมอืง) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

- ปรญิญาโท นิตศิาสตร ์(กฎหมายการเงนิและ ภาษอีากร) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (การเงนิ) มหาวทิยาลยัศรปีทุม  

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  Director Accreditation Program (DAP) 

 Audit Committee Program (ACP) 
 

ประสบการณ์การท างาน  

2563 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / ทีป่รกึษาการเงนิอสิระ ผูท้าํแผนฟ้ืนฟูกจิการและผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟูกจิการ 

บรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์ธนาคาร อสิลามแห่งประเทศไทย (ธุรกจิการเงนิ) 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 

บจ. ท.ีเอส.แกรนิต (ธุรกจิเหมอืงหนิ) 

2557 – 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บจ. อโกรเทคไทย (ธุรกจิผลติ) 

ช่ือ - สกลุ นาย ชชัชยั ฉนัทจนิดา 

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  
อาย ุ 65 ปี 

สญัชาติ ไทย 

จ านวนปีท่ีเป็น
กรรมการ 

1 ปี 4 เดอืน  
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการล่าสดุ 22 เมษายน 2562) 
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2556 – 2559 ประธานกรรมการบรหิาร 

บมจ. ฟีนิกซ ์ประกนัภยั (ประเทศไทย) (ธุรกจิประกนัภยั) 
 

รายนามและประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 3/3 

 

    
 

การศึกษา - ปรญิญาโท ออกแบบผลติภณัฑ ์Pratt Institute ประเทศสหรฐัอมเรกิา  

- ปรญิญาตรอีอกแบบสถาปัตยกรรมภายใน School of Visual Arts ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

- ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิวทิยาลยัเซนตโ์ทมสั อควนิาส ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  Director Accreditation Program (DAP) 

 
ประสบการณ์การท างาน 

2564 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ทารท์ แอนด ์แทน 

2563 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอย ูคทิเช่น 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอม็แอนดเ์อม็ 2007 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ After You Hong Kong Limited 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ออรัม่ แอนด ์ออรัม่ 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บมจ.อาฟเตอร ์ย ู

 
 

ช่ือ - สกลุ นาย แมท่พั ต.สวุรรณ 

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

อาย ุ 48 ปี 

สญัชาติ ไทย 

จ านวนปีท่ีเป็น
กรรมการ 

1 ปี 10 เดอืน  
(วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการล่าสดุ 19 มถุินายน 2563) 
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Sensitivity: Internal 

ข้อบงัคบัของบริษทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
หมวดท่ี 6  

การประชมุผูถื้อหุ้น 
 

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัที่
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดหรอืผูถ้อืหุน้จ านวนไม่
น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะ
เขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผู้
ถอืหุน้ภายใน (1) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 

 

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่า   
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน   
เรื่องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณา
ค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วนั 

ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

 

ข้อ 33 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ 
(25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้
รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ดั
ประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้ง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 



เอกสารการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565                                                                            เอกสารแนบ 4  

2 
 

Sensitivity: Internal 

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่
อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานใน
ทีป่ระชุมดงักล่าว 

 

ข้อ 35 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีงและผูถ้อืหุน้คนใด
มสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีง
เลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้ม ี

 คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง (1) เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื 

 หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นที ่  
ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการกบั
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

(ฉ) การเลกิบรษิทั 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

 

ข้อ 36 กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 

(7) กจิการอื่นๆ 
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Sensitivity: Internal 

 

ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2565 ไดพ้จิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ซึ่งผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว โดยค านึงถงึผลประกอบการของบรษิทัฯ ขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิาน
ของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนขอ้มูลเปรยีบเทยีบกบับรษิัทจดทะเบยีนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัอย่าง
รอบคอบแล้ว เห็นว่าอยู่ ในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 
1,000,000 บาท โดยจ่ายในรปูแบบค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส ดงันี้ 
 

 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 

อตัราค่าเบีย้ประชุม 

บาท/คน/ไตรมาส 
ค่าเบี้ยประชมุ  
บาท/คน/ปี 

ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 60,500 242,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 49,500 198,000 
กรรมการอสิระ 38,500 154,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 11,000 44,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั - - 
รวม 159,500 638,000 

ค่าตอบแทนอืน่ – ไม่ม ี– 

 

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) ของบรษิทัฯ ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
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Sensitivity: Internal 

รายนามและประวติัของผูส้อบบญัชี  
และรายละเอียดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาและอนุมตัใิหเ้สนอต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั (“EY”)  ใหท้ าหน้าทีผู่ส้อบบญัชรีายปีและรายไตรมาสของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  

1) นางสาวมณี รตันบรรณกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5313 และ/หรอื 

2) นางพนูนารถ เผ่าเจรญิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5238 และ/หรอื 

3) นางสาววสิสตุา จรยิธนากร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3853 

ส าหรบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,760,000 บาท ไม่รวมบรษิทัย่อย 
ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ (Out of pocket expenses)  

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 เปรยีบเทยีบกบัปี 2564 มรีายละเอยีดดงันี้ 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี          
(Audit Fee) 

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด             
31 ธนัวาคม 2564 

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด             
31 ธนัวาคม 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,710,000 บาท จ านวนเงนิไม่เกนิ 1,760,000 บาท 

ทัง้นี้ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 
1,710,000 บาท  
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Sensitivity: Internal 

ประวติัย่อและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี (1) 

ช่ือ – สกลุ นางสาว มณี รตันบรรณกิจ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313 

ต าแหน่ง หุน้สว่น 

 

ประวติัการศึกษา บญัชบีณัฑติจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและบญัชมีหาบณัฑติจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง  มปีระสบการณ์การท างานในดา้นการตรวจสอบบญัชกีบั EY 
ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยปฏบิตังิาน
เกีย่วกบัการตรวจสอบบญัชขีองธุรกจิประเภทต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีเ่ตรยีมเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย บรษิทัจ ากดั และ
บรษิทัขา้มชาต ิ

 มปีระสบการณ์ตรวจสอบบญัชคีรอบคลุมในหลากหลายกจิการ 
มคีวามเชีย่วชาญอย่างยิง่ในธุรกจิกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิ
โรงแรมและใหเ้ช่า ธุรกจิคา้ปลกี ธุรกจิสนิคา้ผลติและกลุ่ม
ชิน้สว่นอเิลก็โทรนิค และธุรกจิสือ่และบนัเทงิ เป็นตน้ 

 เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
และก ากบัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบญัชีกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัรว่ม 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

-ไม่ม-ี 
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Sensitivity: Internal 

ประวติัย่อและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี (2) 

ช่ือ – สกลุ นาง พนูนารถ เผา่เจริญ 
 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5238 

ต าแหน่ง หุน้สว่น 

 

ประวติัการศึกษา บญัชบีณัฑติจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง  มปีระสบการณ์การท างานในดา้นการตรวจสอบบญัชกีบั EY 
ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยปฏบิตังิาน
เกีย่วกบัการตรวจสอบบญัชขีองธุรกจิประเภทต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัจ ากดั และบรษิทั
ขา้มชาตโิดยมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่ม
ธุรกจิ การจดัจ าหน่าย ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกจิ
เทคโนโลย ี เป็นตน้ 

 เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชบีรษิทั
หลายแห่งในการน าบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

 เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
และก ากบัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบญัชีกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัรว่ม 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

-ไม่ม-ี 
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Sensitivity: Internal 

ประวติัย่อและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี (3)  

ช่ือ – สกลุ นางสาว วิสสุตา จริยธนากร 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 

ต าแหน่ง หุน้สว่น 

 
ประวติัการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้อง  มปีระสบการณ์ในดา้นการตรวจสอบบญัชกีบั EY ประเทศไทย 
มาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยปฏบิตังิานใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทัง้
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัต่างประเทศ
ทีม่สี านกังานในประเทศไทย มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน
หลากหลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิขนสง่ ธุรกจิผลติและจดั
จ าหน่ายสนิคา้ ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 

 มปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารตรวจสอบบญัชบีรษิทัในการน า
บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

 เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
และก ากบัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การมีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบญัชีกบับริษทั บริษทัย่อย บริษทัรว่ม 
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

-ไม่ม-ี 
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ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น 

และนิยามกรรมการอิสระ 
 

ช่ือ - สกลุ นายพเิชษฐ ภมีะโยธนิ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ
แต่งตัง้ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

อายุ 63 ปี 

สญัชาติ ไทย 
การศึกษา  ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
การถือหุ้นในบริษทั 562,500 หุน้ หรอื 0.07% ณ 5 มกราคม 2565 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี (นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการล่าสดุ 27 เมษายน 2564) 
ประสบการณ์การท างาน  

2558 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
บมจ. อาฟเตอร ์ย ู

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. อาฟเตอร ์ย ู
2557 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษา บมจ. แพค็ฟู้ด (ธุรกจิอาหารทะเลและอาหารแชแ่ขง็)  
ความสมัพนัธก์บัผูบ้ริหาร 
กรรมการ หรอืผูถ้ือหุ้น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท า
ให้มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปีท่ีผา่นมา 
(ครัง้) 

กรรมการบรษิทั 5/5 

กรรมการตรวจสอบ 5/5 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  1/1 
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นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระไวเ้ทยีบเท่า
กบัขอ้ก าหนดขึน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บั
การเลอืกตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 

ทัง้นี้ ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าวจะรวมถงึการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านอง
เดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าว
ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผู้ถอืหุ้นทีม่นีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้ 
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการ
เลอืกตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัทหรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษา
ทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่ งประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้นี้ ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย
ล าดบัเดยีวกนักบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(Collective Decision) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                 Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”) 
           โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง ดงันี ้
          Holding the total number of                               shares     and have the rights to vote equal to              votes as follows 

  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
  ordinary share            shares    and have the rights to vote equal to     votes  

  หุน้บรุมิสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
       preference share           shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที ่            
Name                                             age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง  อ  าเภอ      
Road                                 Tambol/Kwaeng                    Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที ่       
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง                         อ  าเภอ                    
Road                                  Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the 
Company 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ใน
เอกสารแนบ 7) (Details of members of the Independent Directors of the Company are 
specified in Enclosure 7 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders) 

  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครือ่งหมาย  
ที่  1. และระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
as my/our proxy ( “proxy” )  to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022, at 
10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.  

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นใหผู้ร้บั
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนและตำยตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท อำฟเตอร ์ยู จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                    votes as follows 
  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to    votes  
  หุน้บรุิมสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to    votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยู่บา้นเลขที ่       
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the 
Company 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญั 
ผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565) (Details of members of the Independent Directors of the 
Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the 2022 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

  

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   1. ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. 
and give the details of proxy 
(proxies). 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 

20) 

กรณีเลือกขอ้ 2   .กรุณาท าเครื่องหมาย 
✓ ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันที ่25 เมษำยน 2565
เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022 at 
10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วำระที่ 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
Agenda Item No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 General Meeting of Shareholders  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve   Disapprove  Abstain  

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's Operating Results for the year ending 31 

December 2021 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 3 อนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda Item No. 3 To approve Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal period ending 31 December 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  

วำระที ่4 อนุมัติงดกำรจัดสรรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 และ
งดกำรจ่ำยเงินปันผล 

Agenda Item No. 4 To approve the suspension of allocation of profit for a legal reserve for the Company’s Operating Results for the 
year ended 31 December 2021 and omitted dividend payment  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain  
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วำระที่ 5 อนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda Item No. 5 To approve the appointment of new directors in place of those retiring by rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทัง้ชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นายปรียม์น ป่ินสกลุ   
 Director’s name Mr. Premon Pinskul 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ชื่อกรรมการ นายชชัชยั ฉนัทจินดา 
 Director’s name Mr. Chatchai Chantajinda 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ นายแม่ทพั ต.สวุรรณ 
 Director’s name Mr. Maetup T.Suwan 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

วำระที่ 6 อนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ ำปี 2565 
Agenda Item No. 6 To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2022  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 7 อนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
Agenda Item No. 7 To approve the appointment of the Company's auditor for 2022 and fixing of the auditor's remuneration 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที ่8  พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item No. 8 Other matters (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote.  The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy 
Form B. provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อำฟเตอร ์ยู จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited  

 
ในประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022 at 10.00 a.m.  the meeting will held by electronic (E-AGM) , or 
such other date, time and venue as the meeting may be held. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถอืหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ให้เท่าน้ัน) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian  
in Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality                              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ  าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                 votes as follows 
  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 

 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to     votes  
  หุน้บรุมิสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                           votes 

  
(2) ขอมอบฉันทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที ่            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต  าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที ่       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต  าบล/แขวง                        อ  าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2.  มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิท คือ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน 
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the Company
(รายละเอียดประวตักิรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 7 ของหนงัสือเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in 
Enclosure 7 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of THB 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเครือ่งหมาย 
 ที่   1. ระบชุื่อผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2  .กรุณาท าเครือ่งหมาย 
 ที่   2.  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2.  
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
as my/our proxy ( “proxy” )  to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022 at 
10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.  

(3)      ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุน้สามญั                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  
  หุน้บรุมิสิทธิ                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 
Agenda Item No. 1 To adopt the Minutes of the 2021 General Meeting of Shareholders  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
Agenda Item No. 2 To acknowledge the result of the Company’s business operation report for the fiscal year 2021 

(ไมมี่การลงคะแนนในวาระนี ้/ No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item No. 3 To approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 

วาระที ่4 อนุมัติงดการจัดสรรผลก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงด
การจ่ายเงนิปันผล 

Agenda Item No. 4 To approve the suspension of allocation of profit for a legal reserve for the Company’s Operating Results for the year 
ended 31 December 2021 and omitted dividend payment  

   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง  งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes Disapprove__________ Votes Abstain______________ Votes 
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วาระที่ 5  อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda Item No. 5 To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

ข.  เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ชื่อกรรมการ นาย ปรยีม์น ป่ินสกลุ   
 Director’s name Mr. Premon Pinskul 
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 

 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
2.  ชื่อกรรมการ นาย ชชัชยั ฉันทจินดา 
 Director’s name Mr. Chatchai Chantajinda 
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

3.  ชื่อกรรมการ นาย นายแมท่พั ต.สวุรรณ 
 Director’s name Mr. Maetup T. Suwan 
 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 

 
วาระที่ 6 อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 
Agenda Item No. 6 To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2022 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
 

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda Item No. 7 To approve the appointment of the Company's auditor for 2022 and fixing of the auditor's remuneration 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย___________ เสียง      งดออกเสียง___________ เสียง 
 Approve___________ Votes  Disapprove_________  Votes          Abstain___________ Votes 
 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item No. 8 Other matters (if any) 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems  

 appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
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 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งแล ะ
ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                       
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian 
in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาฟเตอร ์ยู จ ากัด (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited  
 
 

ในประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2022, at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic (E-AGM), or such 
other date, time and venue as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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ข้อปฎิบติัส ำหรบักำรเข้ำประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งสง่เอกสารยนืยนัตวัตนตามทีร่ะบุไว ้มายงับรษิทัฯ
ภายในวนัที ่18 เมษายน 2565 เมื่อบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบขอ้มลูรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีนรายชื่อผูถ้อื
หุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ะสง่ Link ส าหรบัการเขา้
ร่วมประชุมและคู่มอืการเขา้ใชง้านไปยงัอเีมลท์ีท่่านไดส้ง่มาแจง้บรษิทัฯ โดยจะสง่ Link ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้  

กรณีผูถื้อหุ้นมีควำมประสงคเ์ข้ำรว่มประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสด์้วยตนเอง 

ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วมประชุม ดว้ยวธิดีงัต่อไปนี้ 

1. กรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) (เอกสารแนบ 12) โดยขอใหร้ะบุ 
อเีมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  
 

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชมุ E-AGM  
2.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุ เช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื

บตัรประจ าตวัราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลีย่นแปลงชื่อ-
สกุล ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุแทน ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวั
ขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ
และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล 

 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุม 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ที่มอี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนา
บตัรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่
หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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 กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุม 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ที่มอี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนา
บตัรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่
หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามทีไ่ดก้ล่าว
ขา้งตน้ 

กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ผูถ้อืหุน้จะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอื โดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนันิตบิุ คคล
นัน้ (ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) 

3. สง่เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้ม
เอกสารประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัสง่มาใหบ้รษิทั ภายในวนัที ่18 เมษายน 2565  

 ช่องทาง E-Mail : ir@afteryou.co.th 

 ช่องทางไปรษณีย ์:  
 
 
 

กรณีผูถื้อหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรอืไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่าน
อื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระ กรุณาส่งหนังสอืมอบ
ฉันทะ (เอกสารแนบ 8-10) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งตามทีบ่รษิัทฯ ไดก้ าหนดไว้
พรอ้มเอกสารประกอบใหบ้รษิทัฯ ภายในวนัที ่18 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 ทางอเีมล ์: ir@afteryou.co.th 

 ทางไปรษณีย:์  
 

 

หมายเหตุ : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ระบุการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ กรรมการอสิระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามทีท่่านได้
ระบุมาในหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสยีงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของ Custodian) 

“นกัลงทุนสมัพนัธ”์ 
บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1319/9 ถนนพฒันาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

“นกัลงทุนสมัพนัธ”์ 
บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1319/9 ถนนพฒันาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
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กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและ
ดแูลหุ้น  
กรุณาน าสง่ขอ้มลูต่อไปนี้  

1. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน ลงลายมอื
ชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของ คสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คสัโตเดยีน (Custodian) หรอืผู้รบัมอบอ านาจ พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

3. หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
4. หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
6. จดัสง่ขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

 ทางอเีมล ์: ir@afteryou.co.th 

 ทางไปรษณีย:์  

 
 
กำรเข้ำรว่มประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุมและได้รบัการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว 
ท่านจะได้รบั E-Mail จากทางผู้ใหบ้รกิารจดัประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอื
การเข้าใช้งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดย
ละเอยีด กรณีทีย่งัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัที ่21 เมษายน 2565 ใหต้ดิต่อบรษิทัโดยทนัท ี

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สามารถใช้ได้กบัคอมพวิเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ต
ความเรว็ 4G หรอือนิเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแทบ็เลต็ (Tablet) และโทรศพัทม์อืถอื จะต้องตดิตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ก่อนเขา้ร่วมประชุม ซึง่สามารถ download ไดด้งันี้ 

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https: / / apps. apple. com/ th/ app/ zoom- cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z
oom.videomeetings 

“นกัลงทุนสมัพนัธ”์ 
บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1319/9 ถนนพฒันาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาท ีก่อนเริม่การประชุม อย่างไรกต็ามการถ่ายทอดสดจะเริม่
เมื่อถงึเวลาประชุมเท่านัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุ้น และเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็

ด้วย หรอืงดออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสยีงเป็นเหน็ดว้ยโดยทนัท ี(ใชว้ธิกีารนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเหน็ดว้ย) 

6. กรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมมเีหตุขดัขอ้งหรอืตดิปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถตดิต่อบรษิทั โอ
เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้น E-Mail ทีจ่ดัสง่คู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 
กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเก่ียวข้องกบัธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษทั หรือเก่ียวข้องกบั
วำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  

กรณีท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรอืค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 
1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิทัก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

 อเีมล ์: ir@afteryou.co.th 

 ทางไปรษณีย ์:  
 
 
 

2. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง
ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนทีจ่ะมกีารสง่
ค าแนะน าหรอืค าถามทุกครัง้ บรษิทัเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดงันี้ 

 ช่องทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนทีอุ่ปกรณ์
ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิด
ไมคโ์ครโฟนหลงัจากทีส่นทนาเสรจ็ทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคู่มอืการเขา้ร่วม
ประชุมทีถู่กจดัสง่ไปยงัอเีมลข์องผูเ้ขา้ร่วมประชุม) 

 
 

“นกัลงทุนสมัพนัธ”์ 
บรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่1319/9 ถนนพฒันาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
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แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

Registration Form for attend the AGM 2022 through electronic devices (E-Meeting) 
 
 

วนัที ่...... เดอืน ...................พ.ศ. ........... 
Date…... Month….………. Year...…… 

 
(1) ขา้พเจา้ ...................................................................................................... สญัชาต ิ............................ 
 I/We Nationality 
 หมายเลขบตัรประชาชน / หนงัสอืเดนิทาง .................................................................................................. 
 Identification Card Number / Passport Number 
 ทีอ่ยู่         ................................................................................................................................................ 

Address    ................................................................................................................................................ 
               

 
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อาฟเตอร ์ย ูจ ากดั (มหาชน)  
 Shareholder of After You Public Company Limited  
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ......................................................................... หุน้  
 Holding the total amount of  shares 

 
ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2565 โดยตอ้งการเขา้ร่วมประชุม 

Confirm to attend the meeting and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 via 
an electronic meeting by 

  เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง (Attend the meeting by myself) 

  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................ 
  Authorize to (Mr./Ms./Mrs.) 

  หมายเลขบตัรประชาชน ........................................................ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

  Identification Card Number 
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(3) ขอ้มลูในการจดัสง่วธิกีารเขา้ร่วมประชุม 
Please send the link to join the meeting by below email 

 

   
 อเีมล ์........................................................................................................... (โปรดระบุ) 
 Email  
 เบอรโ์ทร ..................................................................................................... (โปรดระบุ) 
 Phone Number  
  
(4) จดัส่งเอกสารเพื่อยนืยนัตวัตนตามเอกสารแนบ 11 ระเบยีบและวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ภายในวนัที ่18 เมษายน 2564 
Please attach required documents for verify identity as stated in condition and procedures for attend 
the E-AGM 2022 (Attachment No.11) within 18 April 2022. 

   
(5) เมื่อท่านไดร้บัการยนืยนัตวัตน บรษิทัฯ จะจดัสง่วธิกีารเขา้ร่วมประชุมไปยงัอเีมลท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้ 
 When your identity has been confirmed, the company will be sent the guideline for attend the meeting 

to you via the email that you specified. 
   
(6)   ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งเตรยีมเลขทีบ่ญัชผีูถ้อืหุน้และเลขบตัรประชาชน ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม 

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting 
 
 

                                               
                                             ลงชื่อ/Signed…………………………..…………ผูถ้อืหุน้/Shareholder 

   
   

กรุณาส่งเอกสารมาที่ “นักลงทุนสมัพนัธ์” บรษิัท อาฟเตอร์ ยู จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพฒันาการ 25 
แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรอืสแกนหรอืถ่ายรูปส่งมายงัอเีมล์ ir@afteryou.co.th ภายในวนัที่ 18 
เมษายน 2565  
Please send the documents to “ Investor Relations”  After You Public Company Limited No. 1319/ 9 
Phatthanakan 25, Suan Luang, Bangkok 10250 or scanning /  taking photo and send them to Email: 
ir@afteryou.co.th within April 18, 2022. 
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